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10 - Vídeo de presentació de la Nòmina Catalana del Cercle Català de Negocis a Barcelona, 3 de Desembr

Aquest vídeo el vaig enregistrar el dia 3 de Desembre de 2009, a la presentació de
CCN de la Nòmina Catalana.
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La idea de la Nòmina Catalana és ben simple: s'agafa l'espoli fiscal (diners que es
paguen a espanya i mai tornen) al Principat de Catalunya i es fa una simulació
d'una sèrie d'inversions i prestacions addicionals que faria l'Estat Català (per
exemple la reducció d'un 72,4% de l'impost de societats fins al 9%, el valor més
baix d'Europa), i amb els diners que sobren d'aquestes possibles inversions s'aplica
un descompte als treballadors i jubilats.Això dóna uns diners que serien els diners
que guanyarien de més els treballadors i els jubilats si Catalunya tingués un Estat
propi i apliqués aquest mètode.
Qualsevol pot omplir el formulari amb les dades de la nòmina, i veure els diners que
està perdent per ser sota espanya.
I en prémer CALCULAR rebem el resultat:
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Jo he introduït unes dades a ull a mode de prova.
Fixeu-vos com en el cas d'un salari baix de 1.400 EUR bruts mensuals, amb una
deducció de 280 EUR mensuals d'IRPF, 100 EUR en dietes, i amb 14 pagues,
l'espoli fiscal és de 240,80 EUR mensuals, és a dir 3.371,20 EUR anuals, que enlloc
de ser a la butxaca del treballador són gastades a espanya.
A la presentació CCN indicava que un mileurista tindria una paga extra més i al
vídeo s'indiquen 3 casos amb valors reals de sous: baix, mig i alt.
Com els imposts són progressius, com més alt és el salari, més espoli es pateix.
És molt interessant de veure com en la vida útil del treballador (uns 40 anys) amb
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les dades que jo he introduït, l'espoli fiscal li suposa unes pèrdues de 134.848 EUR.
És a dir, el valor d'un pis. I a sobre quan ens morim apliquen impost de successions
a la família!.
CCN fa unes consideracions addicionals:
Si el teu / la teva cònjuge treballa, calcula el seu espoli i suma'l per
obtenir-ne el valor de la unitat familiar.
El promig d'espoli per una família Catalana de 4 membres és de
12.000 EUR anuals, i la teva?
A part de la reducció en la nòmina, l'impost de societats es reduiria en
un 72,4%, és a dir que enlloc del 30% actual quedaria al 9% el valor
més baix de tot Europa.
No obstant, des del CCN creiem que el model de país que cal per la
Catalunya Estat, hauria de destinar part de l'espoli fiscal actual a la
millora d'infraestructures, les pensions i altres serveis socials.
A partir d'aquí, aquesta redistribució dels recursos seria una qüestió
política a decidir en funció de qui governi l'Estat Català.
Els càlculs de la Nòmina Catalana han estat realitzats per catedràtics i economistes
de prestigi, entre ells:

• Elisenda Paluzié
• Jacint R. Hombravella
• M. Casals
• Xavier Roig
• Joan Tugores

CCN és un lobby de pressió per a aconseguir l'Estat propi format per empresaris,
directius i professionals, i la seva darrera campanya ha estat contractar falques
publicitàries a RAC1, ràdio FlashBack i
Aquí hi ha un enllaça a Presentacio Nomina Catalana CCN 22-11-2009.pdf amb les
explicacions detallades.
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No us perdeu la secció d'estudis i col·laboracions.
Si ho voleu compartir per Twitter aquesta és la url curta: http://wp.me/pzeab-15S
Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||

